
ใบสมคัร 

การแข่งขนักฬีาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมภิาคประจ าปี 2563   จงัหวดัเชียงราย 
 
                     วนัท่ี……..เดือน…………………….พ.ศ2563 

 ขา้พเจา้…………………………………………….เกิดวนัท่ี…………............................................
เดือน…………..……..............................……..พ.ศ…………..… 
หมายเลขบตัรประจ าตวั                                                                                                                  อาย…ุ..…..ปี   
อยูบ่า้นเลขท่ี…………………………ซอย………………….……….ถนน…………….…………….
ต าบล…………………..…………………….……………อ าเภอ...................................... 
จงัหวดั………………………………..……โทรศพัท…์………..…………………………………………… 
 ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบั……………………………………ชั้น.................................................. 
โรงเรียน / วทิยาลยั………………….……………………………………….…………..ขอสมคัรเขา้แข่งขนักีฬาระหวา่งโรงเรียน
ส่วนภูมิภาค   ประจ าปี 2563 และยนิดีท่ีจะปฏิบติัตามระเบียบการแข่งขนักีฬาระหวา่ง โรงเรียนส่วนภูมิภาค   ทุกประการ 

 

          (ลงช่ือ)……………………………..……..…………ผูส้มคัร                                         
                   ( …………..………………………….……….) 
 

ค ารับรองของผู้ปกครอง 
 
 ขา้พเจา้…………………………………อาย…ุ……ปี เป็นผูป้กครองโดยชอบธรรมของ  

(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว).................…………………อนุญาตให…้…………………………..…สมคัรเขา้แข่งขนักีฬารุ่น
อายไุม่เกิน  12 ปี ,15 ปี และ 18 ปี  ชาย/หญิงระหวา่งโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2563  หากเกิดการบาดเจบ็หรือเสียหาย
แก่……………….………..………………….…………ขา้พเจา้จะไม่เรียกร้องความเสียหายใดๆ และอนุญาตให ้
………………………………………….……………… เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาระหวา่งโรงเรียนส่วนภูมิภาค  ประจ าปี  2563 

 

(ลงช่ือ)……………….................……….………..ผูป้กครอง 
                                                                (……………………………………………..) 

 
ค ารับรองของหัวหน้าสถานศึกษา 

 
ขา้พเจา้………………………………………………..ต าแหน่ง……………....……………………………. 

ของ(ช่ือสถานศึกษา)…………………………….….…….ขอรับรองวา่......................................................... 

 มีอาย…ุ………….…ปี ปัจจุบนัก าลงัศึกษาอยูช่ั้น………………………..และเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัถูกตอ้ง ตามระเบียบการรับ
สมคัรเขา้แข่งขนักีฬาระหวา่งโรงเรียนส่วนภูมิภาค  ประจ าปี  2563 ทุกประการ 

       ลงช่ือ ……………………………………….. 
       ต าแหน่ง…………………………………….. 
    



ระเบียบการแข่งขันวู้ดบอล 
 

     1.   กติกาการแข่งขนั  ใชก้ติกาสากลของสมาคมกีฬาวูด้บอลแห่งประเทศไทย 
2.  ประเภทการแข่งขนัออกเป็น 6 ประเภท โดยทุกประเภทไม่มีนกักีฬาตวัส ารอง  ดงัน้ี    
          2.1   ประเภททีมชาย                             2.2  ประเภททีมหญิง 
          2.3 ประเภทบุคลชาย                           2.4  ประเภทบุคคลหญิง 
          2.5  ประเภทนบัประตูคู่ชาย                 2.6  ประเภทนบัประตูคู่หญิง 
3.  การรับสมคัร ทุกประเภทรับสมคัรไม่จ  ากดัจ านวนทีมและคู่ ไม่เสียค่าสมคัรเขา้แข่งขนัโดยให ้แจง้ความ
ประสงคส์มคัรเขา้ ร่วมการแข่งขนัไดท่ี้ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงรายหรือฝ่ายกีฬาวูด้บอล  
(สนามกีฬากลาง)โทร. 081-5951008  ,  089-8516628  , 081-9505796   ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป    ปิดรับสมคัร
วนัท่ี 22   กนัยายน พ.ศ. 2563 เวลา 16.00. น.      
4.  วนัท่ีจดัการแข่งขนั   ในวนัท่ี  30   กนัยายน  พ.ศ. 2563   ณ สนามวูด้บอล สนามกีฬากลางจงัหวดัเชียงราย 
5.  คุณสมบติันกักีฬาเป็นนกัเรียน-นกัศึกษา อายไุม่เกิน  18  ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2545)    และมีภูมิล าเนาอยู่
ในจงัหวดัเชียงราย  

     6.  จ  านวนทีมและวธีิจดัการแข่งขนั  
 6.1  นกักีฬาตอ้งเขียนใบสมคัรใหช้ดัเจน ครบถว้น และส่งใบสมคัรพร้อมส าเนาบตัรประชาชน,  ได้
ไม่เกินวนัท่ี  22  กนัยายน พ.ศ. 2563 โดยมีผูรั้บผดิชอบรวบรวมส่ง  สถานท่ีส่ง ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั
เชียงรายสมาคมกีฬาวูด้บอลลา้นนาเชียงราย 

6.2  สถานศึกษาจะส่งจะกีท่มีกไ็ด้ ทมีละไม่ต ่ากว่า  ๔  คน   ไม่เกนิ  ๖  คน และ ประเภทนับประตู คู่
ชาย-คู่หญิงไม่จ ากดัจ านวน (ประเภททมี แข่งขันภาคเช้า  ประเภทคู่แข่งขันภาคบ่าย) 

                  6.3  สถานศึกษาส่งไม่ครบทีม  ใหส้มคัรประเภทบุคคล  

                  6.4 นกักีฬาในทีม ตอ้งแต่งกายตามกฎของสมาคมกีฬาวูด้บอลแห่งประเทศไทย ส าหรับนกัเรียน-
นกัศึกษา ใชชุ้ด พละของโรงเรียนไดโ้ดยอนุโลม 

                  6.5 นกักีฬาท่ีสมคัรลงแข่งประเภททีมไม่ตอ้งสมคัรประเภทบุคคล การคิดคะแนน ใชก้ติกาสากล ของ
สมาคมกีฬาวูด้บอลแห่งประเทศไทย  

7.  รางวลัการแข่งขนัประเภททีมชนะล าดบัท่ี  1  และ  2  ไดรั้บเกียรติบตัร ถว้ยรางวลั  ชนะท่ี  3  ไดรั้บเกียรติ
บตัร 
      ประเภทบุคคล  ท่ี 1-3  ไดรั้บเหรียญรางวลั และเกียรติบตัร 
8. เจา้หนา้ท่ีทีม  จ  านวน   3  คน       
9.  การประทว้งทางเทคนิค ประทว้งไดร้ะหวา่งการแข่งขนั การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด 
 
 
 
 



 
10. วธีิจดัการแข่งขนั    การนบัคะแนน 
      10.1 ประเภททีม คิดจากคะแนนผูเ้ล่น  4  คน ท่ีมีคะแนนดีท่ีสุด  จ านวน ชาย  3  ทีม  หญิง  3  ทีม 
      10.2 ประเภทบุคคล คิดคะแนนท่ีดีท่ีสุดจากประเภททีมและบุคคล ชาย  3  คน   หญิง  3 คน 
      10.3  ประเภทคู่ จดัแข่งขนั จ  านวน  12  ประตู  คู่ท่ีตีไดม้ากท่ีสุด  เป็นคู่ท่ีชนะ  จดัแข่งขนัจนถึงคู่สุดทา้ยทั้ง
ชายและหญิง  
 
11.  การแต่งกาย 
      13.1  เส้ือมีแขนและปกเส้ืออยา่งเรียบร้อย (เส้ือเหมือนกนั) 
      13.2  กางเกงขายาวหรือกางเกงขาสั้นมีหูเขม็ขดัพร้อมใส่เขม็ขดั 
      13.3  ตอ้งเอาชายเส้ือใส่ไวใ้นกางเกง 
      13.4  สวมรองเทา้หุม้ส้น 
      13.5 นกัเรียน-นกัศึกษา ใชชุ้ดพละของโรงเรียนไดโ้ดยอนุโลม 
        หากนกักีฬาไม่แต่งกายใหถู้กตอ้งจะไม่ใหล้งแข่งขนัโดยเด็ดขาด 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมคัรแข่งขนั 

กีฬาวูด้บอล นกัเรียน นกัศึกษา ระหวา่งโรงเรียนส่วนภูมิภาค 
จงัหวดัเชียงราย  ประจ าปี 2563 

 
         ขา้พเจา้ ช่ือ-สกุล.............................................................................. อยูบ่า้นเลขท่ี.......................... 
หมู่ท่ี....................... ต  าบล.........................................................อ าเภอ..........................................จงัหวดัเชียงราย 
ขอสมคัรแข่งขนักีฬาวูด้บอล นกัเรียน นกัศึกษา  ประจ าปี 2563   ดงัน้ี 
ช่ือทีม....................................................................   
สมคัรแข่งขนัประเภท             ทีมชาย           ทีมหญิง                 บุคคลชาย            บุคลหญิง 
                                                 คู่ชาย               คู่หญิง 
รายช่ือนกักีฬาประเภททีม    1. ............................................................................... อาย.ุ.....................ปี 
                                             2. ............................................................................... อาย.ุ.....................ปี 
                                             3. ............................................................................... อาย.ุ.....................ปี 
                                             4. ............................................................................... อาย.ุ.....................ปี 
                                             5. ............................................................................... อาย.ุ.....................ปี 
                                             6. ............................................................................... อาย.ุ.....................ปี 
รายช่ือนกักีฬาประเภทบุคล (สมคัรประเภททีมแลว้ไม่ตอ้งสมคัรประเภทบุคล) 1................................................... 
2................................................. 3....................................................    
รายช่ือนกักีฬาประเภทคู่ชาย   คู่ท่ี 1 ................................................................................................................. 
คู่ท่ี 2..................................................................................คู่ท่ี 3.........................................................................                         
คู่ท่ี 4..................................................................................คู่ท่ี 5........................................................................    
รายช่ือนกักีฬาประเภทคู่หญิง   คู่ท่ี 1 ................................................................................................................. 
คู่ท่ี 2..................................................................................คู่ท่ี 3.........................................................................                         
คู่ท่ี 4..................................................................................คู่ท่ี 5........................................................................    
 
 ทั้งน้ี  ขา้พเจา้ในฐานะผูจ้ดัการทีม ทราบกติกาขอ้ก าหนดการแข่งขนัเป็นอยา่งดี และจะปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  
                                             
 
                              (ลงช่ือ) .......................................................................    ผูจ้ดัการทีม 
                                                                      ( .............................................................. ) 
                                                      หมายเลขโทรศพัท.์.................................................. 
 
หมายเหตุ   - ใบสมคัรแข่งขนั นกักีฬาทุกคนตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวั 1 ฉบบั  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


